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Tabletki emskie z wadowic x 12 pastylek do ssania
 

Cena: 14,20 PLN

Opis słownikowy

Dostępność Produkt dostępny

Opakowanie 12 pastylek do ssania

Postać Pastylki

Producent POLSKI LEK

Rodzaj rejestracji Wyrób medyczny

Substancja
czynna

-

Opis produktu
 

Wstęp
Wyrób medyczny Tabletki Emskie z Wadowic w postaci pastylek do ssania to produkt, który łagodzi chrypkę oraz kaszel. Pastylki do
ssania mogą być stosowane przez pacjentów dorosłych, a także młodzież i dzieci w wieku powyżej 6 lat.

Na co są Tabletki Emskie z Wadowic? Wskazaniem do stosowania wyrobu medycznego jest uczucie suchości w jamie ustnej bądź
gardle, chrypka i kaszel, a także dolegliwości bólowe, które im towarzyszą. Może być też pomocny przy podwyższonym pH w jamie
ustnej. Znajduje zastosowanie również w przypadku osób, które na co dzień pracują głosem lub przebywają w pomieszczeniach o niskiej
wilgotności powietrza (np. w ogrzewanych bądź klimatyzowanych czy też zapylonych). Pastylki do ssania łagodzą wspomniane
wcześniej objawy, a oprócz tego ułatwiają odkrztuszanie. W skład Tabletek Emskich z Wadowic wchodzi substytut soli emskiej, który
posiada zbliżoną ilość kationów oraz anionów, a także podobny odczyn pH. Wyrób medyczny przyczynia się do alkalizowania wydzieliny
oraz jej rozrzedzania, co wiąże się z transportem wody z komórek w efekcie osmozy. Produkt ułatwia odkrztuszanie śluzu, a oprócz tego
przywraca odpowiednie pH jamy ustnej.

W opakowaniu znajduje się 12 sztuk Tabletek Emskich z Wadowic. W skład wyrobu medycznego wchodzą Kationy (Mg2+, K+, Na+)
oraz Aniony (SO42-, HCO3-, HPO42-, CI-) oraz ksylitol, sorbitol i maltodekstryna, a dodatkowo aromaty, poliwinylopirolidon oraz
sacharynian sodu. Należy przestrzegać wskazań producenta dotyczących dawkowania wyrobu medycznego, jakim są Tabletki Emskie z
Wadowic. Zaleca się stosowanie 1 pastylki do ssania w częstotliwości 3–5 razy na dobę. Tabletka nie powinna być połykana czy
rozgryzana – należy ssać ją powoli. Nie należy przyjmować większych dawek wyrobu medycznego, niż jest to wskazane. Z produktu nie
powinno się korzystać dłużej niż 3 tygodnie. Poza tym w czasie stosowania wyrobu medycznego Tabletki Emskie z Wadowic pacjent
powinien ograniczyć ilość spożywanej soli kuchennej.

Wyrób medyczny Tabletki Emskie z Wadowic może mieć działania niepożądane, chociaż nie u każdego one występują. Produkt może
przyczyniać się do dolegliwości ze strony układu pokarmowego. Może między innymi podrażniać błonę śluzową żołądka oraz prowadzić
do zgagi czy wzdęć.

Tabletki Emskie z Wadowic mają również przeciwwskazania do stosowania. Nie należy z nich korzystać w przypadku nadwrażliwości
na którykolwiek z ich składników. Do stosowania preparatu ostrożnie powinny podchodzić osoby, które są na diecie niskosodowej.
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Produktu nie powinno się łączyć z innymi medykamentami stosowanymi do ssania. Przeciwwskazaniem do stosowania tabletek jest
krztusiec, gruźlica oraz zapalenie opłucnej. Produkt nie powinien być podawany dzieciom w wieku poniżej 6 lat. Jeśli pacjentka
spodziewa się dziecka lub karmi piersią, powinna indywidualnie omówić ze swoim lekarzem zasadność i bezpieczeństwo stosowania
wyrobu medycznego w swoim przypadku. Wyrób medyczny wymaga przechowywania w miejscu, do którego nie będą mieć dostępu
dzieci.

Skład
Kationy (Mg2, K+, Na+), Aniony (SO4, HCO3, HPO4, CI), ksylitol, sorbitol, maltodekstryna, aromaty, poliwinylopirolidon, sacharynian sodu.

Wskazania i działanie

Tabletki Emskie zawierając substytut soli emskiej o podobnej ilości podstawowych kationów i anionów oraz równoważnym
odczynie pH.
Łagodzą objawy związane z uczuciem suchości w jamie ustnej lub gardle oraz ból towarzyszący tym dolegliwościom. Ułatwiają
odkrztuszanie.

Przeciwwskazania
Nadwrażliwość na którykolwiek ze składników preparatu. W trakcie przyjmowania wyrobu należy zwracać uwagę na ilość przyjmowanej
soli kuchennej i ograniczyć ilość spożywanej soli. Stosować ostrożnie u osób przestrzegających diety niskosodowej. Nie stosować wraz
z innymi preparatami do ssania. Wyrób może powodować dolegliwości ze strony układu pokarmowego w postaci podrażnienia błony
śluzowej żołądka, zgagi, wzdęć. Nie stosować u pacjentów z gruźlicą, krztuścem, zapaleniem opłucnej.

Dawkowanie
Osoby dorosłe i dzieci od 6 roku życia: ssać powoli 1 pastylkę 3-5 razy dziennie. Wyrób można stosować przez 3 tygodnie.

Informacje dodatkowe
W razie pytań lub wątpliwości służymy Państwu pomocą pod adresem bok@aptekaotc.pl.
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